لیست عناوین الویت های پژوهشی واحدهای معاونت درمان در سال 39

عناوین الویت پژوهشی مدیریت اقتصاد درمان
 -1بررسی میزان رضایت مندی بیماران ازاجرای برنامه ارتقای کیفیت خدمات ویزیت درسال49
 -2بررسی میزان رضایت مندی پزشکان مشمول برنامه ارتقای کیفیتت ختدمات ویزیتت ازاجترای ایت برنامته
درسال49
 -3بررسی میزان تغییرات فرانشیز ریالی دریافتی ازبیماران با اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات وبرنامته توتول
نظام سالمت در23بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران درسال43-42
 -9بررسی نرخ رشد هزینه های دارو و لوازم مصرفی بیماران بستری با اجرای کتاب ارزش نسبی ختدمات در23
بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران درسال43
 -5بررسی نرخ رشد کل هزینه های بیماران بستری( )out of poketبا اجرای کتاب ارزش نسبی ختدمات در23
بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران درسال43
 -6بررسی میزان دریافتی کارکنان بیمارستانهای تابعه پس از اجرای طرح توول سالمت
 -7بررسی میزان دریافتی کارکنان بیمارستانهای تابعه پس از اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات
 -8بررسی میزان دریافتی پزشکان بیمارستانهای تابعه پس از اجرای طرح توول سالمت
 -4بررسی میزان دریافتی پزشکان بیمارستانهای تابعه پس از اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات

عناوین الویت های پژوهشی مدیریت درمان
 -1بررسی اثرات استاندارد های اعتباربخشی بر کیفیت خدامات درمانی در بیمارستان های استان
 -2بررسی میزان اثربخشی پزشکان مقیم  ICUدر بیمارستانهای توت پوشش
 -3بررسی وضعیت کمی و کیفی خدمات تشخیصی و درمانی با اجترای برنامته هتای توتول نظتام ستالمت در
بیمارستانها
 -9بررسی میزان مشارکت پزشکان در برنامه ارتقای کیفیت خدمات و علل آن
 -5بررسی وضعیت ارجاع بیماران در اجرای برنامه پزشک خانواده در سه سطح و عوامل موثر بر آن

عناوین الویت های پژوهشی واحد آزمایشگاه
 بررسی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت و عملکرد کارکنان آزمایشگاههای تشخیص طبیو مقایسه با سایر کارکنان بیمارستانی در سال .1349
  -بررسی تطابق تشخیص بالینی پزشکان با نتیجه آزمایشات درخواستی در مراکز آموزشی ساری در سال.1349
  -بررسی تعرفه خدمات آزمایشگاهی در مراکز دولتی و میزان هزینه در مراکز آموزشی شهر ساری در سال.1349
  -بررسی اثر بخشی هزینه آزمایشات در قبل و بعد از نظام توول سالمت در شهر ساری در سال .1349 --ارزیابی میزان نمونه های  recallشده و علل آن درتستهای  PKU ،TSHو  G6PDغربالگری نوزاداناستان مازندران در سال 1349

عناوین الویت های پژوهشی مدیریت نظارت و اعتباربخشی بیمارستانی
 -1نقش اعتبار بخشی در افزایش شاخص عملکردی اورژانس
 -2تاثیر بیمارستانها در پیشگیری و ارتقای سالمت جامعه.
 -3بررسی تاثیر برنامه استراتژیک بیمارستان در ارتقای فرآیند های مرکز
 -9بررسی تاثیر برن امه ایمنی بیمار در تامی ایمنی بیماران از نظر پیشگیری و گزارش و تولیل و مداخله بر
عوارض و مرگ و میر بیمارستانی
 -5بررسی تاثیر برنامه ایمنی کار کنان در تامی ایمنی کارکنان .
 -6بررسی تاثیر بر نامه حقوق گیرندگان خدمت در رابطه با تامی حقوق گروههای آسیب پذیر .
 -7بررسی وضعیت عملکرد تصفیه خانه های بیمارستان بر اساس استاندارد
 -8بررسی عملکرد دستگاههای بی خطر ساز بیمارستان از نظر آلودگی مویطی
 -4بررسی پسماندهای بیمارستانی ( عفونی  ,غیر عفونی  ,شیمیایی و دارویی و).......
 -11بررسی وضعیت تجهیزات و رعایت اصول حفاظت ایمنی کارکنان بیمارستانی
 -11بررسی وضعیت رعایت اصول ایمنی و بهداشتی ساختمان و تاسیسات بیمارستانی

